
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Fonalrajz-vonalrajz 1. Finommotorika, 

figyelemkoncentráció, irányérzék. 

Saját 
fejlesztés 

x 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Pl. felszerelésigény, tantárgyi 

kapcsolódások, stb. 

lap és ceruza 

Én utána csigás mesét 

rajzoltam velük…és rögtön 

használtuk is a vonalat. 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

Célkitűzés, bevezetés: A cérnák néha összegubancolódnak, máskor meg olyanok, mint egy vonal…. 

rendezhetők formákba is. Ma ezt játsszuk el, rajzban. 

1. A vízszintesen tartott rajzlapotok hátuljára, a bal felső sarokba rajzoljatok egy  

összegubancolódott pamutgombolyagot. Firkáljatok körbe-körbe, összevissza…. ezt már 

senki sem tudja kibogozni! Most „húzzatok ki” egy szálat, és rendezzétek úgy, hogy szép 

szabályos csigavonalat írjon le. 

A feladat a szabad firkarajzból tudatosan irányított vonal megrajzolásába vezeti át a 

mozdulatot. A történet, hogy pamutgombolyagot képzelünk el, érdekes számunkra, 

szórakoztató…  

A meseszerű felvezetés 

(erős vizuális képpel) 

ráhangolja őket a 

feladatra.  

 

Melyik a bal felső sarok? 

 

 

 

 



 

 

2. „Húzzatok” még ki belőle szálakat, és rendezzétek csigavonalba azokat is. 

Tetszőleges irányban és számban tehetik meg, az a lényeg, hogy a csigavonalat gyakorolják.  

 

3. Emeljétek fel, hogy lássam, milyen ügyesen rajzoltátok meg! (Emeljünk ki párat, mutassuk az 

osztály felé, és dicsérjük meg…) 

Előnye az ilyen ellenőrzésnek, hogy egyetlen pillantással látjuk az egész osztályét… Az 

értékelésünk legyen pozitív. Mindig.  

 

 

Néha túl piciben 

rajzolják a csigát, nem is 

érzékelhető a távolság a 

vonalak között.  

Játsszuk azt, hogy 

először ujjal „rajzolják” 

meg….és mondjuk azt, 

hogy a rajzon is 

eljátsszuk majd ezt, 

hogy az ujjukkal követni 

kell a csigavonalat. Csak 

annak fog sikerülni, 

akinek az ujja 

belefér….Ha erre 

figyelmeztetjük őket, 

nagyobbra fogják 

rajzolni mindannyian.  



Összegzés: 

A finommotorika fejlesztésének jó útja, ha a gyors, véletlenszerű firkavonalakból vezetünk le 

tudatos vonalvezetéseket. A csigavonal rajzolásánál több dologra is kell figyelni, a fokozatos 

növekedésre, a szabályos formába rendeződésre, a távolságtartásra.  

Gyakorlása segíti a figyelemkoncentráció fejlesztését is. 

Vegyük elő többször a feladatot. A csigavonal grafikai jellé is válhat, amit a rajzaikon, vagy 

díszítősorokban, dekoratív felületkitöltésekben használhatnak. Rajzolása fejleszti az 

íráskészséget is, a tudatosan irányított kézmozgással. 

 

 


